
Hoe lyk veerkragtige mense?  
Hulle kan hulle situasie ontleed en identifiseer wat die probleem is. Veerkragtige mense is bereid om selfontleding te doen 
en stappe te identifiseer om te keer dat dieselfde probleem later weer opduik.  
Hulle kan hulle emosies hanteer. Veerkragtige mense weet woede en hartseer is normale emosies in sekere 
omstandighede, maar dit is ook emosies wat jou uiteindelik kan verwoes as jy nie leer om dit reg te hanteer nie.  
Hulle bly kalm en gefokus in stresvolle situasies. Histerie help min. Soms moet ons eenvoudig aanhou beweeg, al is dit teen 
’n fraksie van die spoed waaraan ons gewoond is. Voor jy jou oë uitvee, is die krisis verby. 
Hulle is realisties. Veerkragtige mense is altyd optimistiese, positiewe mense. Wees altyd realisties – oor jou drome, maar 
ook oor jou beperkings – en klou in elke situasie aan jou hoop vas. 
Hulle vertrou hulleself. Veerkragtige mense het ’n gesonde selfwaarde. Hulle glo dat hulle die vaardighede het om ’n 
krisis te oorkom.  
Hulle is empaties. Omdat hulle minder selfgesentreerd is en hulle ervarings altyd binne die groter konteks van ander mense 
en hulle uitdagings en probleme sien, kan veerkragtige mense ná ’n terugslag makliker herstel. 
Hulle is hulle eie rasieleiers. Veerkragtige mense wag nie vir aanmoediging nie; hulle doen eenvoudig wat gedoen 
moet word. Hulle is altyd gemotiveerd, maar hulle motivering kom van binne en is nie afhanklik van ander mense nie.  
Hulle vra nie hoekom nie, maar hoe. Hoekom-mense sukkel in krisisse, veral omdat hulle iemand soek om vir hulle 
probleme te blameer. (En dis ’n feit dat baie dinge sommer net met ons gebeur. Daar is nie noodwendig altyd 
’n rede daarvoor nie.) 
Hulle “doen” eerder as om rond te sit en te kla. Veerkragtige mense is gewoonlik doeners. Kyk maar om jou rond. Hulle 
wag nie vir die lewe om beter te word nie; hulle maak die lewe vir hulleself en ander beter, al is dit op die kleinste maniere. 
Hulle weet die lewe skuld hulle niks. Om te leef is ’n groot voorreg. Om ongeskonde anderkant ’n wêreldwye pandemie 
uit te kom is ’n voorreg. Die veerkragtige deel van die mensdom besef dit, en hulle het reeds begin om hulle lewe by die 
nuwe normaal aan te pas 
Hulle leef met groter dankbaarheid. Dis ’n kringloop: As jy elke dag besef jy is reeds baie geseënd, sal jy positiewer wees en 
jou minder deur negatiewe emosies laat meesleur.  
Hulle aanvaar dat verandering deel van die lewe is. Verandering ruk ons uit ons gemaksones, veroorsaak ’n klomp ongerief 
en dikwels selfs hartseer. Maar verandering is ’n natuurwet, en deel van groei en vooruitgang. Hoe gouer jy dit aanvaar, 
hoe makliker gaan jou lewe word. 
Hulle is bereid om hulle perspektief aan te pas as dinge verander. Die afgelope paar jaar het my opnuut laat besef 
perspektief is een van die belangrikste faktore wat mense van mekaar onderskei. Jy kan brandarm wees, maar as jou 
perspektief na die rooskleurige kant neig, gaan jy gelukkig wees.  
Hulle geniet die oomblik en leef meer bewustelik. Veerkragtige mense besef môre is nie gewaarborg nie. Al wat ’n 
mens eintlik het, is hierdie oomblik waarin jy jou nou bevind. 
Hulle is bereid om hulp te aanvaar, en besef dat hulle soms moet hulp vra. Geen mens kan ná ’n terugslag terugbons as hy 
of sy nie bereid is om hulp te aanvaar nie, en soms hulp te vra nie.  


